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آگهى تغييرات شــركت شــركت تعاونى اســالمى خدمات كشاورزى 
دوازده فروردين اســتان كرمان شركت تعاونى به شماره ثبت 679 

و شناسه ملى 10630061091 
در اجراى دســتور صادره طى شــماره 1397021000621963 
مــورخ 97/7/18 اجــراى احــكام شــعبه يــك دادگاه عمومى حقوقى 
شهرســتان كرمــان و برابــر راى داورى شــماره 958/97/22  مورخ 
1397/06/20 صــادره از اتاق تعاون مراتــب ابطال مصوبات مجمع 
عمومــى عادى بطور فوق العاده 95/10/27 نوبت اول و 95/12/19 
نوبــت دوم شــركت تعاونى خدمات كشــاورزى 12 فروردين كه منجر 
بــه صدور آگهى مكانيزه شــماره 139630419585000594 مورخ 

96/2/30 گرديده است ثبت و آگهى گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان اداره ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى كرمان (369020)

آگهــى تغييرات شــركت كرمان نايلون و ســفره پالســتيك شــركت 

سهامى خاص به شماره ثبت 861 و شناسه ملى 10630071520 

به اســتناد صورتجلســه هيئــت مديــره مــورخ 1397/10/16 

الف-تعييت ســمت مديران : آقاى على صحت بخش عباسى باكدملى 

0060263423 به سمت رئيس هيات مديره آقاى رضا صحت بخش 

عباســى باكدملى 0075131641 به سمت نايب رئيس هيات مديره 

آقاى محسن صحت بخش عباسى با كد ملى 0056390335 به سمت 

عضو هيات مديره و مديرعامل ب- كليه اسناد و اوراق بهادار و بانكى 

و كليــه قراردادها و اوراق عــادى و ادارى با امضاى منفرد مديرعامل 

همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان اداره ثبت شركت ها و 

موسسات غيرتجارى كرمان (369021)

آگهى تغييرات شركت صنعت غذايى ايفا شركت سهامى خاص به شماره ثبت 
1277 و شناسه ملى 10104024963 

به اســتناد صورتجلســه هيئت مديــره مــورخ 1397/10/12 تصميمات 
ذيل اتخاذ شــد : 1 - ســمت اعضاء هيئت مديره به شــرح ذيل تعيين گرديد : 
آقاى يوســف حيدرى(كد ملى 3858865524) به سمت رئيس هيئت مديره 
آقاى محمــد رئــوف ابرازى(كدملــى3762193002) به ســمت نايب رئيس 
هيئــت مديره آقاى اميــد كريميان(كد ملــى3762424659) به عنوان عضو 
هيئت مديره مضافا آقاى بهنام شــريفى( خارج از ســهامداران و هيئت مديره) 
(كد ملــى 3762038821) به عنوان مديرعامل تــا پايان مدت تصدى هيئت 
مديــره انتخاب گرديدند. -2 دارندگان حق امضاء مجاز در شــركت : حق امضاء 
كليه اســنادواوراق بهادار و تعهدآور از قبيل چك، ســفته ،بروات ،قراردادها 
و عقوداســالمى با امضاء مشترك دونفر از ســه نفر رئيس هيئت مديره (آقاى 
يوسف حيدرى) ، مدير عامل(بهنام شريفى) و مسئول امورمالى (اميد كريميان 

با كد ملى3762424659) همراه با مهرشركت معتبراست . 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كردستان مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى سقز (369582)

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى عبدالحميد ســياح داراى شناسنامه شــماره 1804 به شرح 
دادخواست به كالسه  971253 از اين شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مريم سياح بشناسنامه 
شــماره 1740299 در تاريــخ 1397/10/16 اقامتــگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته،ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-
عبدالحميــد ســياح متولــد 1335/8/2 ش ش 1804 فرزند مهدى 
نســبت پــدر 2- وحيــده امير افشــار متولــد 1338/8/14 ش ش 
675 فرزنــد مهدى نســبت مادر -اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى 
ظــرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شــد. م 

الف/60633
رئيس شعبه 4 شوراى حل اختالف كرج

آگهى تغييرات شــركت كرمان نايلون و سفره پالستيك شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 861 و شناسه ملى 10630071520 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومى عــادى بطور فــوق العــاده مورخ 
1397/10/16 - اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل براى مدت 2 سال انتخاب 
گرديدنــد: آقاى على صحت بخش عباســى بــا كد ملــى 0060263423 آقاى 
محسن صحت بخش عباسى با كد ملى 0056390335 آقاى رضا صحت بخش 

عباسى با كد ملى 0075131641 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان اداره ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى كرمان (369022)

آگهى تغييرات شــركت فرآورى محصوالت كشــاورزى صيفــى كاران منوجان 
شركت تعاونى به شماره ثبت 1083 و شناسه ملى 14004021744 

به اســتناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/07/29 منضم به نامه 
شماره 97/2777 مورخ 97/9/10 اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى منوجان - 
محل شركت در واحد ثبتى كهنوج به آدرس ، شهرستان منوجان ، بخش مركزى 
، دهستان قلعه ، روستا چرميل 2، كوچه ((سعيد)) ، كوچه ((آزادى)) ، پالك 0 ، 
طبقه همكف كدپستى7891495842 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

بشرح فوق اصالح گرديد
. اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى كهنوج (369023)

آگهى تغييرات شــركت پارس اتصال شــرق شركت سهامى خاص به 
شماره ثبت 7932 و شناسه ملى 10860570977 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــى فــوق العــاده مــورخ 
1397/10/14 تعــداد اعضاء هيئت مديره به 4 نفر افزايش يافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان اداره ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى كرمان (369024)

آگهى تغييرات شركت صنعت غذايى ايفا شركت سهامى خاص به شماره ثبت 
1277 و شناسه ملى 10104024963 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومى عــادى بطور فــوق العــاده مورخ 
1397/10/12 تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد : 1 - اعضــاء هيئــت مديره به 
قــرار ذيل و براى مدت دو ســال تا تاريــخ 1399/10/12 انتخاب گرديدند: 
آقاى يوســف حيدرى (كــد ملــى 3858865524) آقاى محمد رئــوف ابرازى 
(كدملــى3762193002) آقاى اميد كريميان (كدملــى3762424659) 2- 

روزنامه كثيراالنتشار سياست روز جهت نشر آگهى هاى شركت انتخاب شد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كردستان مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى سقز (369614)

آگهى مفقودى
مــدرك تحصيلى اينجانب عبداهللا عنايتى تكله فرزند حســينقلى به شــماره ملــى 5040074379 صادره 
از پارس آباد در مقطع كارشناســى رشــته مهندســى عمران - عمران صادره از واحد دانشــگاهى اهر با شــماره  
02/14/2/2710 بتاريخ 92/6/23 مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مى باشد از يابنده تقاضا مى شود اصل 
مدرك را به دانشــگاه آزاد اســالمى واحد اهر به نشانه اهر دانشــگاه آزاد اسالمى واحد اهر ارسال نمايد. پارس 

آباد مغان

اصل ســند مالكيت (برگ ســبز)خودرو هيونداى سانتافه  به شــماره انتظامى 91 884 س 91 و به شماره 
شاسى KMHSU81BDHU711774  وشماره موتور  G4KJGA851990 بنام مهدى نجف يار  مفقود شده و از 

درجه  اعتبار ساقط است� پارس آباد مغان 

مجوز حمل سالح شكارى 5تير گلنگدنى كاليبر 92/7ساخت ايران به شماره سالح چ 403ب 7531و شماره 
شناسه سالح 50057938241 به نام على سينا اقبال فرزند اهللا كرم به شماره شناسنامه 204 و به شماره ملى 

4230938241مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج 

شناسنامه(برگ سبز) خودرو سوارى سيستم پژو تيپ 206Tu3 مدل 1396 برنگ سفيد-روغنى بشماره 
موتور 165a0104015 و شماره شاسى NAAP03EE8HJ071031 و شماره پالك ايران 84- 921 ص 64  به 

نام مصطفى بيگلرى پور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

ســند كارخانه (فاكتور فروش)و شناســنامه (برگ ســبز )خــودرو ســوارى پژوتيپ405GLX-XU7برنگ 
خاكسترى متا ليك مدل 1395به شماره موتور124K0848910و شماره  شاسىNAAM01CEXGK415591و 
شــماره پالك ايران 83-172م17به نام وحيد آزرم ســيرت مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط ميباشد. بندر 

عباس

برگ ســبز ســوارى كار نيســان تيپ پاتــرول 2درب رنگ يشــمى كرم متاليــك مدل 1377شــماره موتور 
Z24045478Zو شماره شاسى PNK15Z618790و شماره پالك  ايران 71   485د48مفقود گرديده وازدرجه 

اعتبار ساقط است .

برگ ســبز وانــت دو كابين تيپ مزدا بى 2000آى رنــگ نقره اى آبى متاليك  مدل 1388و شــماره موتور 
FE120638و شــماره شاســى NAGCPX2PC19E18011و شماره پالك ايران 81  223د21مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط است .

كارت هوشمند ناوگان حمل ونقل سوارى پژو 405 جى ال ايكس مدل 1385 به شماره كارت  2332902 
به شماره پالك   758ع 15  ايران 51  مفقود و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.سقز

كارت سوارى پژو 405جى ال ايكس مدل 1385 به نام سيد محسن رنجبر به شماره ملى 3762017255 
به شــماره پالك51   536ع 48 و بشــماره موتور   12485198703 و بشــماره  شاسى   24259537 مفقود واز 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.سقز

ســند كمپانــى و برگ ســبز خودرو پرايــد صبا رنگ نقــره اى مــدل 1387 ش موتور 2358332 شاســى 
S1412287727562 شهربانى 66-764د86 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

ســند مالكيت (برگ ســبز) ســوارى پژو 405 جى ال ايكس آى 8/1  رنگ نقره اى-متاليك  مدل 1384 به 
شماره پالك ايران 72 – 989 ب 47 و شماره موتور   12484156751 و شماره شاسى 14257612  بنام آستانه 

مباركه امام زاده ابراهيم مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. سارى

مــدرك فــارغ التحصيلى اينجانب مهدى چوپانى فرزند على محمد به شناســنامه شــماره 835 صادره  گنبد 
درمقطع كاردانى رشــته مديريت بازرگانى صادره از دانشگاه على آباد كتول به شماره 0354108 مفقود گرديده 
و فاقد اعتبارمى باشــد.از يابنده تقاضا مى شــود اصل مدرك را به دانشــگاه آزاد اسالمى واحد على آباد كتول به 

نشانى:استان گلستان- على آباد كتول-جاده كرد آباد مجتمع دانشگاه آزاد اسالمى ارسال نمايد. گنبد

سند مالكيت و برگه كمپانى يك دستگاه خودرو پژو 405GLXI به شماره انتظامى 343ى12 ايران 31 مدل 
1389 به شــماره شاسى NAAM11CAXAK619265 به شماره موتور 12489056914 به نام محمد كمياب 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. م الف/5809- دماوند 

آگهى حصر وراثت
آقاى قربانعلى معلمى ف رستم به شرح درخواستى كه به شماره 1/457/97 ش ح اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صــدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان مهدى معلمــى ف قربانعلى صادره 
تنكابــن در تاريــخ 97/6/12  بــدرود زندگى گفته، ورثه حيــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-قربانعلى 
معلمــى ش ش 643 ش ملــى 2218757664 صــادره تنكابــن پدر متوفى2-مژده طالشــى ش ش 14 ش ملى 
2200675941صادره نوشهر-مادر متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بخش نشتا-ابوالقاسم قاسم زاده

دادنامه
پرونده:8/96/98 دادنامــه:362-96/6/27 خواهان:بانك تجارت با وكالت الهام پيشــگر خواندگان:1-
رجبعلى بهروزى ف امراله 2-على اندرزا ف عين اله-مجهول المكان3-محمدابراهيم فيروزكوهى ف نوروز ((رأى 
قاضى شورا)):درخصوص دعواى بانك تجارت با وكالت الهام پيشگر فر به طرفيت 1-رجبعلى بهروزى ف امراله2-

على اندرزا ف عين اله3-محمدابراهيم كاظمى فيروزكوهى ف نوروز به خواسته صدورحكم به محكوميت تضامنى 
خواندگان به پرداخت 35,493,969 ريال به انضمام كليه هزينه ها و خســارت تاخير تاديه روزانه 16,986 ريال 
از تاريخ 96/2/27 تا روز وصول با عنايت به مفاد دادخواست تقديمى و كپى مصدق قرارداد منضم دادخواست 
و اين كه خوانده رديف اول با حضور در جلسه شورا با بيان اين كه اصل وام مربوط به ايشان و نسبت به تسويه 
بدهى اقدام مى نمايد كه مورد موافقت وكيل خواهان واقع نشــده و از ســوى ديگر باتوجه به اين كه خواندگان 
رديف دوم و سوم در جلسه شورا حضور نيافته و هيچ دفاعى به عمل نياورده اند و تاكنون اليحه اى هم از سوى 
آنان واصل نگرديد از اين رو دعواى خواهان وارد تلقى و مستندا به مواد198و519 ق آ د م مصوب 1379 و مواد 
10و1284و1301 ق مدنى و ماده 403 ق تجارت حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت 35,493,969 
ريال اصل خواســته و 1,513,670 ريال به عنوان هزينه دادرســى و1,277,782 ريال حق الوكاله مرحله بدوى و 
خسارت تاخير تاديه روزانه 16,986 ريال از تاريخ 96/2/27 تا وصول، در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد.رأى 
صادره غيابى محسوب و ظرف بيست روز پس از تاريخ ابالغ قابل واخوهى در اين شعبه و متعاقب آن ظرف بيست 

روز ديگر قابل تجديدنظر نزدمحاكم عمومى حقوقى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شوراى حل اختالف سارى-محمد رحيمى

اجراييه
ش پ :8/95/525 محكــوم له:حســن عرفــان نيا ف على با وكالت ســيد عبداهللا موســوى خلردى محكوم 
عليه:سيد يعقوب دريابارى-مجهول المكان به موجب رأى شماره 544-95/11/30 شعبه 8 شوراى حل اختالف 
سارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است به پرداخت يكصدميليون ريال بابت اصل خواسته و دوميليون و 
پانصدوشصت و پنج هزارريال هزينه دادرسى و پرداخت سه ميليون و ششصدهزاريال بابت حق الوكاله وكيل و 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ 95/10/11 تا اجراى حكم براساس تغير شاخص تورم اعالمى بانك مركزى كه هنگام 

اجرا محاسبه خواهد شد تماما در حق خواهان و نيم عشر دولتى.م/الف
مسئول دفتر شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونده:9609982056100114 دادنامه:9709972056100138 خواهان:محمدرضا نقدعلى پور نيازى 
و اقف ف احمد با وكالت سپيده عباسى ف كامران خوانده: ابوذر عمران ((رأى قاضى شورا)):در اين پرونده محمد 
نقدعلى پور نيازى واقف با وكالت ســپيده عباســى به طرفيت ابوذر عمران به خواسته مطالبه مبلغ 16,600,000 
ريال بابت خريد ايزوگام با احتســاب هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه اقامه دعوى نموده اســت باتوجه به 
فاكتور پيوست دادخواست و گواهى گواهان بر درستى ادعاى خواهان و عدم ايراد و دفاع خوانده نسبت به ادعاى 
خواهان ضمن پذيرش دعوى مســتندا به مواد 198-519-522 ق آ د م خوانده را به پرداخت شــانزده ميليون 
و ششــصدهزارريال اصل خواســته ، 535,000 ريال هزينه دادرسى و 200,000 ريال حق الوكاله وكيل در حق 
خواهان محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى بدوا ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه(از سوى 

محكوم عليه) و بيست روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى محمودآباد مى باشد.م/الف
كرمانى خليلى-قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف محمودآباد

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى سهراب موسوى سردشــتى داراى شناسنامه شماره 1368 به شرح دادخواست به كالسه 1129/97  
از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان داود موســوى سردشتى 
بشناســنامه 8  در تاريــخ 97/7/9 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به 1- ســهراب موسوى سردشــتى فرزند داود به ش ش 1368 فرزند متوفى 2- امير موسوى سردشتى 
فرزند داود به شــماره ملى 4660016854 فرزند متوفى 3- ســعيد موســوى سردشتى فرزند داود به ش ملى 
4660172279 فرزند متوفى 4- مجيد موســوى سردشــتى فرزنــد داود به ش ملــى 4660309071 فرزند 
متوفى 5- ابوالفضل موسوى سردشتى فرزند داود به ش ملى 4660706001 فرزند متوفى 6- زينب موسوى 
سردشتى فرزند داود به ش ش 63 فرزند متوفى 7- كوكب موسوى سردشتى فرزند داود به ش ش 133 فرزند 
متوفى 8- ســروگل فاضلى فرزند على اكبر به شــماره ملى 4669741217 همســر متوفى 9- گل بانو موسوى 
فرزند ميرعلى به ش ش 1297 مادر متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يكمرتبه آگهى 
مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس شوراى حل اختالف شماره ششم- حوزه قضائى لردگان

دادنامه 
پرونده كالســه 9709983852200494 شــوراى حل اختالف شماره 2 شهرســتان لردگان تصميم نهايى 
شــماره 9709973852201230. خواهان: خانم آســيه دژ فرزند قنبر به نشانى استان چهارمحال و بختيارى- 
شهرستان لردگان- شهر لردگان- خ دادگسترى روبرو هواشناسى 2. خوانده: آقاى احمد گنجى فرزند شمس اله 

به نشانى مجهول المكان. خواسته: مطالبه وجه بابت...
«رأى شورا» موضوع اين پرونده رسيدگى به دعوى خانم آسيه دژ فرزند قنبر به طرفيت احمد گنجى فرزند 
شمس اله به خواسته استرداد 7/000/000 ريال مى باشد. خوانده عليرغم ابالغ قانونى در شورا حاضر نشده و 
نسبت به دعوى ايراد و انكارى به عمل نياورده است. نظر به اينكه به تصريح ماده 265 قانون مدنى هركس مالى 
به ديگرى بدهد ظاهر در عدم تبرع اســت. بنابراين اگر كســى چيزى به ديگرى بدهد بدون اينكه مقرون آن چيز 
باشد مى تواند استرداد كند؛ و با عنايت به اينكه مدرك ارائه شده از جانب خواهان حاكى از اشتغال ذمه خوانده به 
استرداد 7/000/000 ريال موصوف مى باشد و دليلى بر برائت ذمه وى ارائه نشده است؛ بنابراين شورا خواسته 
خواهان را ثابت تشخيص داده مستندا به ماده مذكور و ماده 1301 قانون مدنى و ماده 198 قانون آئين دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حكم به استرداد 7/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مستندا به 
مواد 515-519  قانون اخير الذكر راى به پرداخت 1/750/000 ريال بابت هزينه دادرسى در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شورا و سپس 

ظرف مهلت بيست روز قابل تجديد نظر خواهى در دادگاه محترم شهرستان لردگان مى باشد. 
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف لردگان- عنايت اهللا احمدى

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى محمد على رحيمى ريگى داراى شناسنامه شماره 644 به شرح دادخواست به كالسه 970739  از اين 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عزيز محمد رحيمى ريگى بشناسنامه 
816  در تاريخ 1395/11/20 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 1- كريم رحيمى ريگى ف عزيزمحمد به ش ش 23 متولد ســال 1350 نســبت پسر متوفى 2- رحمان رحيمى 
ف عزيزمحمد به ش ش 9 متولد ســال 1355 نســبت پســر متوفى 3- محمدعلى رحيمى ريگى ف عزيزمحمد به 
ش ش 6329835683 متولد ســال 1357 نســبت پســر متوفى 4- گل بس شريفى ريگى ف عزيزمحمد به ش 
ش 6329834301  متولد ســال 1353 نســبت دختر متوفى 5- ماه بس شريفى ريگى ف عزيزمحمد به ش ش 
506  متولد ســال 1353 نســبت دختر متوفى 6- آسيه رحيمى ريگى ف عزيزمحمد به ش ش 402  متولد سال 
1345 نسبت دختر متوفى 7- شيرين شريفى ريگى ف تراب به ش ش 1397  متولد سال 1315 نسبت همسر 
متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد 
و يــا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديــم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شهر مال خليفه- حوزه قضائى

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 959/97 شوراى حل اختالف شماره نهم شهرستان لردگان
خواهان: آقاى نادعلى وصال اصيل فرزند محمد نبى به نشــانى كهگيلويه و بوير احمد – بوير احمد- شــهر 
مارگون مورغم زيالبى  خوانده: اسفنديار والد منفرد فرزند على حسين  خواسته: مطالبه مبلغ 85/000/000 ريال 
به انضمام خســارات دادرســى و تاخير تاديه   وقت رسيدگى:   خواهان دادخواستى به خواسته مذكور در مورخه 
97/12/18 ساعت 10 صبح به طرفيت خوانده تقديم شعبه دهم شوراى حل اختالف شماره 9 شهرستان لردگان 
نموده كه به كالســه 959/97 ثبت گرديده و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در اجراى ماده 73 
قانون آيين دادرسى مدنى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر 

شعبه و اخذ نسخه ثانى دادخواست و ضمايم آن در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حاضر شود.
 دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه نهم شهرستان لردگان

آگهى دعوت ســهامداران به مجمع عمومى فوق العاده صاحبان سهام شركت 
مسافربرى شماره پانزده ترابر بيتا شهركرد (با مسئوليت محدود) به شماره 

ثبت 12757 شناسه ملى 14007011936
بدينوســيله از كليه شــركاء شركت مســافربرى شــماره پانزده ترابر بيتا 
شهركرد دعوت به عمل مى آيد تا در جلسه مجمع عمومى فوق العاده شركت كه 
در ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1397/11/27 در محل قانونى شركت واقع 
در ترمينال آزادى شهركرد تشكيل مى شود حضور بهم رسانند. دستور جلسه 
مجمع عمومى فوق العاده: 1- تغيير اساسنامه يا الحاق چند مورد به اساسنامه 
2- واگذارى كليه سهام شركت 3- ساير مواردى كه در صالحيت مجمع عمومى 

فوق العاده مى باشد. 
رييس هيئت مديره شركت مسافربرى شماره پانزده ترابر بيتا 
شهركرد (با مسئوليت محدود) 

شھرستان ھا10 سه شنبه  16 بهمن 1397  شماره41256 

تقديراداره كل حفظ آثار و نشرارزش هاى 
دفاع مقدس استان از شركت پااليش گاز 

ايالم
ــرارزش هاى دفاع مقدس  اداره كل حفظ آثار،نش
ــركت پااليش گاز  ــتان ايالم طى لوح تقديرى از ش اس

ايالم بخاطر تجهيز موزه دفاع مقدس تقدير كرد.
به گزارش روابط عمومى،دراين لوح تقدير خطاب 
ــركت  ــهريار دارى پور"مديرعامل ش ــه مهندس "ش ب
ــوص خدمتگذارى  ــت: خل پااليش گاز ايالم گفته اس
ــه در ــالمى ريش ــت اس ــرك مديري ــور متب  در منش
  روايات هاى رقيق و آيين آسمانى دينى دارد كه در آن

 سرچشمه هاى سبز سعادت جارى است.
مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس 
ــتان ايالم،از بذل توجه شركت پااليش گاز ايالم در  اس
راستاى مقوله ارزشمند ترويج فرهنگ ايثار و شهادت 
ــاعد مديرعامل اين شركت در تجهيز  ازهمكارى و مس

موزه دفاع مقدس،تقدير و تشكر كرده است.

ارائه اليحه بودجه سال 98 شهردارى 
رشت به شوراى اسالمى رشت

ــت در هفتاد و سومين  ــهردارى رش سرپرست ش
جلسه علنى شوراى اسالمى رشت، اليحه بودجه سال 

98 شهردارى رشت را به شوراى اسالمى ارائه كرد.
ــى ارتباط  ــر مديريت اجراي ــه گزارش واحد خب ب
ــت، على بهارمست سرپرست  ــانه شهردارى رش با رس
ــت با حضور در هفتاد و سومين جلسه  شهردارى رش
ــال 98  ــاره به تدوين بودجه س ــت با اش ــوراى رش ش
ــت اظهار كرد: تمام تالشمان را به كار  ــهردارى رش ش

گرفته ايم تا در امور شهر خللى ايجاد نشود.
ــهردارى رشت  ــت با بيان اينكه بودجه ش بهارمس
ــته  ــالهاى اخير با روند افزايش غير اصولى بس طى س
ــد كه  ــفانه اين اقدامات موجب ش ــد، افزود: متاس ش
شهردارى رشت امروز گرفتار بدهى هاى هنگفت شده 
ــت نيز طى اين سالها  ــهردارى رش و تحقق بودجه ش

بسيار اندك بوده است.
ــت از تحقق چهارصد  ــهردارى رش ــت ش سرپرس
ــت در سه ماهه  ــهردارى رش ميليارد تومانى بودجه ش
ــر داد و گفت: بودجه  ــال 97 خب ــر 96 و 9 ماه س آخ
ــود مانند  ــهرهاى هم تراز خ ــت با ش ــهردارى رش ش
ــى دارد و در اين دوره به منظور  ــدان فاصله فراوان هم
جلوگيرى از تداوم مشكالت شهردارى رشت تالشمان 
ــه منطقى به كار ــه و تحقق بودج ــتاى ارائ  را در راس

 گرفته ايم.
بهارمست بودجه پيشنهادى شهردارى رشت براى 
ــالم كرد و گفت:  ــال 98 را 685 ميليارد تومان اع س
ــنهادى در مقايسه با سال گذشته 30  اين بودجه پيش
ــد بودجه مربوط به  ــد كاهش يافته كه 46 درص درص
امور جارى و 54 درصد مربوط به امور عمرانى است.

       

اخبار
ــت خبرى  ــتين نشس در نخس محمدعلى طالبى استاندار يزد يـــزد
ضمن گراميداشت ايام اهللا دهه فجر و چهلمين سالگرد 
پيروزى انقالب اسالمى، گفت: برنامه من براى توسعه 
استان اتكاى رسانه هاست تا شاهد نقش آفرينى بيشتر 
رسانه ها در استان باشيم زيرا در بحث حكمرانى خوب 
خيلى از شاخص ها به رسانه ها باز مى گردد و آن ها بايد 

مطالبه گر باشند.
محمدعلى طالبى  ادامه داد: انتظارم از رسانه هاى 
ــاخص هاى  ــتان مطالبه گرى و كمك به تحقق ش اس
ــت و رسانه هاى استان را از خود و  حكمرانى خوب اس

بهترين و نزديك ترين ياور خود مى دانم.
طالبى موضوع تامين آب و انتقال آب به استان را از 
اولويت هاى اجرايى و اصلى استان عنوان كرد و افزود: در 
بحث مديريت مصرف آب نيز، موضوع بايد در حوزه هاى 

ــود و همه بايستى در اين  مختلف با جديت دنبال ش
زمينه همكارى و همراهى الزم را داشته باشند.

ــه برنامه هايى با اولويت مديريت  وى با بيان اينك
ــت،  ــده اس ــتان درنظر گرفته ش ــرف آب در اس مص
خاطرنشان كرد: در واقع تمام تالش ما بر فرهنگ سازى 
مناسب در بخش شرب و بهداشت در موضوع آب است 
تا ابزارهاى كاهنده مصرف آب مورد استفاده قرار گيرد، 
همچنين جلوگيرى از هدررفت آب در بخش  آشاميدنى 
ــت مورد اهتمام مديريت ارشد استان است و  و بهداش
ــود. عالى ترين مقام  ــن بحث با جديت دنبال مى ش اي

اجرايى استان با اشاره به اينكه در راستاى هدررفت آب 
در بخش كشاورزى، تغيير الگوى كشت در استان در 
دستوركار قرار گرفته است،  گفت: بحث تغيير الگوى 
ــتان به نحوى كه ميزان مصرف را در بازه  كشت در اس
ــخص كاهش دهيم يكى از اقداماتى است  زمانى مش
ــد صورت گيرد، همچنين در بخش صنعت در  كه باي
شوراى تأمين استان، ممنوعيت اختصاص آب از منابع 
زيرزمينى و آب انتقالى براى صنايع مصوب شده است 
ــتا صنايع ملزم شده اند تا به ارائه برنامه  كه در اين راس

كاهش ميزان مصرف و صرفه جويى بپردازند. 

ــتاى مديريت مصرف  ــه داد: در راس ــى ادام طالب
ــتان ايجاد  ــزد هر صنعت جديدى كه در اس آب در ي
مى شود، بايستى از محل صرفه جويى از بخش صنعت يا 
كشاورزى باشد و هيچ منبع آبى جديدى براى صنايع 
ــود. وى با تأكيد براينكه ميزان  اختصاص داده نمى ش
ــال گذشته به 54  ــهميه آب انتقالى به يزد از دو س س
ميليون مترمكعب كاهش پيدا كرده  بود، افزود: درحال 
حاضر با پيگيرى هاى صورت گرفته، اين ميزان را به 63 
ميليون مترمكعب برگردانده ايم و با اين حساب تابستان 
پيش رو نسبت به تابستان گذشته مشكل كمترى را 

ــتاندار يزد خاطرنشان كرد: با  در موضوع آب داريم. اس
ــود  اين ميزان تنها حدود نيمى از آب موردنياز  اين وج
استان يزد است و مجبور هستيم براى مابقى اين نياز 
از چاه ها استفاده كنيم كه قطعاً كيفيت آب را مقدارى 
كاهش مى دهد و درعين حال اميدواريم تا با بارندگى و 

نزوالت جوى شرايط بهترى در كشور حاكم شود.
ــتان گفت: در بدترين  عالى ترين مقام اجرايى اس
ــتان يزد پس از انقالب  مسئوليت مديريت  شرايط اس
ــانه ها و  ــتان را پذيرفته ام اما اتكاى ما به مردم، رس اس
ــت كه در درون جامعه يزد  سرمايه هاى اجتماعى اس
وجود دارد و درصدد هستيم كه تمام اين سرمايه هاى 
ــه كار گيريم و بدون  ــتان ب اجتماعى را در خدمت اس
مالحظه سياسى، فكرى  و عقيدتى توان خود را در اين 
راستا قرار دهيم كه هركسى دغدغه خدمت به جامعه 

دارد، عرصه فعاليت براى وى باز باشد.

رسانه هاى استان را بهترين ياور خود مى دانم

 عملکرد درخشان فوالد مبارکه اصفھان
 در ۹ماھه سال جاری

ــان طى نه  ــوالد مباركه اصفه ف ماه گذشته با دست يابى به سود اصـفـهـان
ــابه  ــبت به مدت مش حدود 7 هزار ميليارد تومان، نس

سال قبل رشد 90 درصدى را به ثبت رساند.
ــادى و مالى  ــادرى، معاون اقتص ــين ن  اميرحس
ــركت  ــن تأييد اين خبر افزود: ش ــوالد مباركه ضم ف
فوالد مباركه  به عنوان پيشرو در صنعت فوالد كشور 

همواره عملكرد موفقى داشته است.
ــد و درآمدزايى در  ــاره به اهميت تولي وى با اش
ــركت فوالد مباركه با  ــور تصريح كرد: ش اقتصاد كش
ــود به عنوان يكى از  ــران و كاركنان خ همكارى مدي
ــته است  ــور توانس اركان اصلى صنعت و اقتصاد كش
ــارد تومان  ــادل 16,150 ميلي ــته مع در 9 ماه گذش
ــابه  ــبت به مدت مش ــاند كه نس درآمد به ثبت برس
ــد  ــال 96 (11 هزار ميليارد تومان) 46 درصد رش  س

داشته است.
ــود و درآمد  ــن ميزان س ــان اين كه اي ــا بي وى ب
ــان فوالد مباركه  ركوردى جديدى در كارنامة درخش
ــت گفت: 932 ريال سود به ازاى هر سهم ارمغان  اس
اين تالش ها براى سهامداران است كه على رغم همة 

محدوديت ها به دست آمده است.
ــخنان خود گفت: در  وى در بخش ديگرى از س
ــن انواع محصوالت  ــال جارى تاكنون 747 هزار ت س

شركت به بازارهاى هدف صادر شده است.
ــركت فوالد مباركه  ــاون اقتصادى و مالى ش  مع
ــد و افزايش بهره ورى و نرخ  ــان از افزايش تولي اصفه
فروش محصوالت به عنوان عوامل اصلى تأثيرگذار بر 

افزايش درآمد شركت ياد كرد.

 افتتاح واحدھای مسکونی 
خیر ساز غدیر کاشان

وزير راه وشهرسازى: انجام كار خير  از جنس باقيات الصالحات است كه كـاشــان
در اين دنيا كاشته و در مزرعه آخرت برداشت مى شود و 
ــا محروميت ــود ت ــه پا ش ــور ب ــى در كش ــد نهضت  باي

 ريشه كن گردد.
ــالمى در ادامه سفر خود به كاشان ضمن  محمد اس
افتتاح واحدهاى مسكونى خير ساز، كلنگ احداث 238 
واحد مسكونى خير ساز از مجموعه 1000 واحدى را بر 
ــازى در اين باره گفت: انجام  ــن زد. وزير راه وشهرس زمي
كار خير از جنس باقيات الصالحات است كه در اين دنيا 
ــته و در مزرعه آخرت برداشت مى شود. وى افزود:  كاش
ــت  ــتودنى اس اقدام جهت خانه دار كردن مردم كارى س
ــر در جهت فقرزدايى و محروميت زدايى  و بايد اين تفك
نهادينه گردد.  اسالمى در حمايت مجموعه وزارتخانه و 
دستگاههاى اجرايى از خيرين ابراز داشت: وظيفه اصلى 
ما و دستگاههاى اجرايى تسهيل گرى در كارهاى خيرين 
است تا فعاليت هاى اجرايى خود را با قوت و قدرت پيش 
برند. اين مقام مسئول در دولت تدبير و اميد بيان داشت: 
ــت و با تاكيدات  با اهتمامى كه در دولت تدبير و اميد اس
ــتاب دهى به امر توليد  ــت جمهورى، برنامه ما ش رياس
مسكن است به گونه اى كه بتوان ضمن تعادل بخشى به 
عرضه و تقاضاى مسكن، مسكن  را براى جامعه هدف خود 
ــار متوسط و كم درآمد هستند تامين و عملياتى  كه اقش
كنيم. مهم نقش مردم و خيرين است كه بتوان براى اين 
قشر از جامعه كار را با شتاب دنبال نمود كما اينكه امروز 
ــاهد به افتتاح رسيدن ــكن ساز ش  با حضور خيرين مس

 واحد هاى مسكونى خير ساز و احداث 50 واحد مسكونى 
براى جامعه نابينا و كم بيناى شهر كاشان بوديم.

ود مسافران  ھمزمان با بازگشایی زاینده ر
وز افزایش یافت و به ۸۵ ھزار نفر در ر متر

ــهردار اصفهان گفت: همزمان با  ش بازگشايى زاينده رود تعداد مسافران اصـفـهـان
مترو در روز به 85 هزار نفر افزايش يافت.

ــدن آب در  ــاره به جارى ش قدرت اهللا نوروزى با اش
ــتر رودخانه زاينده رود و شادى مردم اصفهان، اظهار  بس
ــدن  ــافران خط اول مترو همزمان با جارى ش كرد: مس
ــت و دو  ــيده اس ــده رود به 85 هزار نفر رس آب در زاين
 ايستگاه مجاور رودخانه روزهاى بسيار شلوغى را سپرى

 مى كنند. 
ــالگرد پيروزى  ــت چهلمين س وى ضمن گراميداش
ــنبه با حضور خانواده  ــالمى گفت: روز پنجش انقالب اس
شهيدان فخفورى و بحرينيان با افراشتن پرچم جمهورى 
ــالمى ايران در مقابل ساختمان شهردارى اصفهان به  اس
صورت رسمى ويژه برنامه هاى شهردارى به مناسبت دهه 
فجر آغاز شد. شهردار اصفهان تصريح كرد: بيش از 300 
عنوان ويژه برنامه فراگير در حوزه هاى ورزشى، اجتماعى 
و فرهنگى در 15 منطقه شهردارى با بيش از دو هزار اجرا 
كار بسيار سنگينى است كه امسال اجرا مى شود. رويكرد 
ما در برنامه هاى دهه فجر مانند يك سال و نيم گذشته، 

برخوردارى همه مناطق 15 گانه شهر از برنامه ها است.
ــازى  وى ادامه داد: اقدامات ويژه اى در حوزه فضاس
ــتا، نصب ــه در اين راس ــت ك ــهرى صورت گرفته اس  ش
 المان هاى "چهلستون انقالب" و نصب ديواره هاى پازلى 
ــكل از عكس هاى انقالب را در سطح شهر اصفهان  متش
داريم. نوروزى گفت: طرح "چهلستون انقالب" همه اقشار 
ــت تا وحدت همه اقشار  مردم را در كنار هم قرار داده اس
را نشان دهيم و يادآورى كنيم مردم ستون هاى انقالب 

هستند. 

پایی نمایشگاه بھاره با مشارکت  بر
یان شھرستان  کسبه و بازار

مسعود مرسلپور كه در جلسه ستاد  ــخناسـالمشهـر ــتان س ــم بازار شهرس  تنظي
ــت، ضمن تبريك آغاز دهه مبارك فجر با اعالم   مى گف
خبر فوق اظهار داشت: جهت كاهش هيجانات كاذبى كه 
ــازار وجود دارد و همينطور ارائه كاالهاى باكيفيت با  در ب
قيمت مناسب، نمايشگاه بهاره امسال نيز با محوريت اداره 
ــارت واتاق اصناف و همكارى جهاد  صنعت، معدن و تج

كشاورزى و ... در اسالمشهر برپا خواهد شد.
وى تصريح كرد: اولويت واگذارى غرفه هاى نمايشگاه 
بهاره با كسبه، بازاريان و توليدكنندگان اسالمشهر خواهد 
ــبى براى اين نمايشگاه صورت  بود و بايد جانمايى مناس

بگيرد تا مردم استقبال خوبى از آن داشته باشند.
فرماندار اسالمشهر ادامه داد: دشمنان ملت ايران در 
ــتند تا آرامش روانى هموطنانمان در روزهاى  تالش هس
منتهى به پايان سال را از بين ببرند و در اين بين برخى ها 
با هدف مخالفت با دولت به دنبال ايجاد ياس و نااميدى 
ــتند و بايد همه ما با تالش مضاعف بستر  در كشور هس
ــم. وى در بخش  ــايش مردم را فراهم كني ــش و آس آرام
ــخنان خود بر ضرورت تقويت نظارت ها بر  ديگرى از س
قيمت اجناس و كاالها و كيفيت اقالم بويژه مواد غذايى 
ــال جارى تاكيد كرد  در ايام و هفته هاى باقيمانده از س
ــبكه  ــت: در حوزه نظارت بر كيفيت مواد غذايى ش و گف
 بهداشت و درمان نظارت هاى موثرى داشته كه بايد اين
 نظارت ها همچنان تداوم داشته باشد. مرسلپور همچنين 
با بيان اينكه توزيع مرغ و گوشت منجمد با قيمت مصوب 
ــطح شهرستان در حال انجام  دولتى بصورت روزانه در س
ــتيم تا برنج و روغن را نيز با  ــت، افزود: در تالش هس اس

كيفيت و نرخ مناسب در سطح شهرستان توزيع كنيم.

  

 


